Comitê Técnico Saúde / IBA
Ata de Reunião do dia: 31/01/2018.
Local: Sede IBA - RJ
Participantes:
Raquel Marimon (931), Glace Carvas (1640), Leandro Malquiades (2851), Kássia Félix (2782), Renan
Magalhães, Vanessa, Valmeida, Arianny Moura (1284), Sandra Odeli (1209), Sâmia Maria Teixeira
Rodrigues (1919) e Mariana Carvalho (2413).

Assuntos Previstos e Desenvolvidos:
A Diretora Raquel abriu os trabalhos, dando as boas vinda a todos. Dando início aos trabalhos, Glace
repassou a pauta, solicitando a indicação de eventual item, ainda não previstos, a fim de permitir o devido
dimensionamento do tempo. Em não havendo nenhuma inclusão, foram iniciados os trabalhos, com o
seguinte desenvolvimento:

1) Programação das reuniões do Comitê Técnico Saúde e da Comissão de Riscos em Saúde:
As reuniões dos dois grupos (Comitê Técnico e Comissão) serão unificadas sob o formato do Comitê
Técnico Saúde, previsto na Resolução IBA 004/2013. A unificação tem o objetivo de otimizar o
tempo das reuniões e ter maior participação dos atuários da Comissão nos projetos de
desenvolvimento de Pronunciamentos Atuariais e encaminhamento ao CPA – Comitê de
Pronunciamentos Atuariais. Além das reuniões serão formados grupos de trabalho para
desenvolvimento de trabalhos e estudos direcionados ao segmento Saúde.
2) Agenda de reuniões Ordinárias do Comitê Técnico Saúde, foi confirmada para a segunda quinta-feira
dos meses impares, no horário de 14:00 às 18:00, na sede do IBA no Rio de Janeiro. Seguem as datas
definidas:
 14/março – de 14:00 às 18:00;
 9/maio – de 14:00 às 18:00;
 11/julho – de 14:00 às 18:00;
 12/setembro – de 14:00 às 18:00;
 14/novembro – de 14:00 às 18:00.

3) Serão criados formulários Google para que os atuários se inscrevam para os grupos de trabalho. A
adesão será aberta a todo MIBA que desejar participar. O líder de cada grupo será o responsável por
organizar o plano de discussões e organizar seus encontros, bem como reportar nas reuniões do
Comitê Técnico Saúde o andamento dos trabalhos, devendo ser portanto um membro titular do
Comitê. Os Grupos de trabalho definidos para o ano de 2019 foram:
 A Precificação – em fase de conclusão do primeiro CPA;
 Fator Moderador – grupo destacado para dar o devido apoio solicitado pela ANS,
em continuidade das definições da reunião anterior;
 Provisões Técnicas;
 Reajuste PF – RN 441 e
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Reajuste Planos Coletivos.

4) Será criado grupo do whatsapp com os membros do Comitê Técnico Atuarial. Antes da criação do
grupo, faremos renovação dos dados cadastrais dos participantes, via formulário google.
5) Fator moderador
Como a ANS não pode participar desta reunião, informamos que estaremos remarcando a reunião
com a ANS e informaremos assim que tivermos o retorno.
Raquel compartilhou com os presentes, os pontos tratados na reunião do dia 15 de janeiro sobre
fator moderador.

Agradecendo a todos pela presença a reunião foi encerrada e confirmada a próxima para o dia 14 de março.

Att.
Glace Carvas
Coord, Com. Saúde/IBA

J. A. Lumertz
Suplente
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